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Idrotts- och fritidspolicy

Kommunens vision
Tierps kommuns idrotts- och fritidspolicy följer kommunens vision. Att alla våra invånare har en 
meningsfull fritid är en självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen.

Nationella idrottspolitiska mål:
• att ge möjlighet för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en 
god folkhälsa,
• att stödja en fri och självständig idrottsrörelse byggd på ideellt engagemang samt
• att ge kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som underhållning.

Barnkonventionen artikel 31
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 
barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella 
och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 
kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet

Övriga mål som ligger till grund för Tierps kommuns idrotts- och fritidspolicy:
 Sveriges elva folkhälsomål
 Sveriges tio mål för friluftspolitiken

Tierps kommuns idrotts och fritidsliv är ett samspel av offentligt driven verksamhet, offentligt stöttad 
verksamhet, ideell sektor och fria näringsidkare. Kommunen har ett friluftsliv och en natur som är 
tillgänglig för alla, flera idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdar och ett stort antal aktiva 
föreningar.

De övergripande målen är:
 Tierp ska vara en attraktiv kommun där idrott, friluftsliv och rekreationsmöjligheter inbjuder till 
gemenskap och god hälsa
 Kommunen håller de befintliga fritidsanläggningarna och fritidsmiljöerna i god
standard och eftersträvar ett maximalt utnyttjande
 Samarbetet med och stödet till föreningslivets företrädare är prioriterat
 Barn och ungdomar har rätt till en fritid, fri från droger, doping och alkohol

Idrotts- och fritidspolicyn för Tierps kommun uttrycks i 8 lika starka punkter:

Samhällsvärde
Tierps kommun ska aktivt arbeta så att föreningslivet utvecklas och bidrar till samhällsnyttan. Genom 
att utveckla föreningslivet skapas en viktig samhällsmotor som motverkar utanförskap och bidrar till 
mångfald och folkhälsa. Olika stödformer ska underlätta för ett fortsatt aktivt och varierat föreningsliv. 
Kunskapsöverföring till nya generationer är viktigt.

Tillgänglighet
I Tierps kommun ska finnas ett varierat utbud av anläggningar och strövstigar med god
tillgänglighet. Genom utbudet tillgodoses fler olika typer av idrotts- och frilufts-verksamhet i olika 
delar av kommunen. Geografisk spridning är viktigt för att nå så många som möjligt av kommunens 
invånare.  Det ska även finnas goda möjligheter till utövande av spontanverksamhet i hela kommunen. 
Arbetet med att nå nya målgrupper är prioriterat.



Barns rätt att utöva idrott
I Tierps kommun ska det finnas goda möjligheter för alla barn och unga att utöva olika idrotter på sin 
fritid. För att tillgodose det behovet ska kommunen via TKAB se till att underhåll av anläggningar 
görs. Kommunen ska även analysera framtida investerings-behov av idrotts- och fritidsanläggningar. 

Vid fördelning av tider i anläggningar och lokaler har barn och ungdomar företräde. Pojkars och 
flickors möjligheter att ta del av fritidsutbudet ska vara likvärdigt och kommunens anläggningar ska 
vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Barns rätt till en meningsfull fritid
I Tierps kommun ska den fritidsverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar vara utformad 
under medinflytande och delaktighet från deltagarna så att de utvecklar sin förmåga att påverka, ta 
ansvar och att delta i demokratiska processer. Verksamheten ska utveckla självförtroende, kreativitet 
samt en hälsosam livsstil. Fritidsverksamhet ska erbjudas under loven i samverkan med ideella 
föreningar, organisationer och andra kommunala verksamheter. Genom fritidsverksamheten i Tierps 
kommun ska barn och ungdomar stimuleras till engagemang, samt ges möjlighet till avkoppling och 
rekreation. Fritidsgårdarna ska skapa goda förebilder för barn och ungdomar i kommunen.

Kvalitet
Idrottsverksamheterna i Tierps kommun ska innefatta mångfald, bredd och spets. Kommunens 
invånare ska ha möjlighet att möta idrottsutövande på olika nivåer i sin egen kommun. Med ett brett 
utbud genom stöd till föreningsliv, fria aktörer och offentliga insatser uppnås kvalitet både som 
utövare och som publik. Kvalitetsaspekten uppnås även genom ett långsiktigt perspektiv kring 
hållbarhet, såsom via energibesparande åtgärder på våra anläggningar. Det ska finnas ett nytänkande 
och satsningar på nya idrottsformer genom en aktiv omvärldsspaning.

Friluftsliv och folkhälsa
Tierps kommun ska skapa förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och kunskap om de möjligheter 
som friluftslivet erbjuder. Genom att ge tillfällen till fysisk aktivitet i naturnära miljöer bidrar vi till 
bättre livskvalitet och ökad folkhälsa. Folkhälso-arbetet ska bedrivas på flera nivåer och på olika 
arenor såsom i samarbete med föreningar, nätverk, företag, andra offentliga aktörer och enskilda 
individer.

Information
Boende och besökande i Tierps kommun ska erbjudas information om idrotts-, fritids- och friluftslivet 
i kommunen. Information ska vara aktuell och erbjudas via hemsidor, annonser, broschyrer, sociala 
medier, olika arrangemang mm.

Samarbete
Samarbeten mellan olika verksamheter och uttryck bidrar till kreativitet och nytänkande och därmed 
till samhällets utveckling. Tierps kommun ska ha ett gott samarbete mellan de egna verksamheterna 
och de fria aktörerna samt med civilsamhälle och näringsliv. 
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